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Úmrtí:
21. 5. 2021  zemřel pan Klíč Miroslav ve věku 75 let
12. 6. 2021  zemřel pan Suchomel Stanislav ve věku 52 let
30. 7. 2021  zemřel pan Havliš Josef ve věku 89 let

 Čest jejich památce.

Jubilea:
27. 5. 2021 70 let – Musilová Zdeňka, Kunčina
                    80 let – Navrátilová Božena, Nová Ves
28. 5. 2021  70 let – Seidlová Alena, Kunčina
                    70 let – Slabý Oldřich, Kunčina
29. 5. 2021 70 let – Bartáková Alena, Kunčina
2. 6. 2021 70 let – Huška Milan, Kunčina
4. 6. 2021 65 let – Serynová Zdeňka, Nová Ves
15. 6. 2021  75 let – Crhová Marie, Kunčina
18. 6. 2021 70 let – Borůvková Ivana, Kunčina
27. 6. 2021  70 let – Šejnoha Jiří, Kunčina
20. 7. 2021  70 let – Tesař Josef, Nová Ves
23. 7. 2021  65 let – Václavková Dana, Kunčina
27. 7. 2021  65 let – Krejčí Jiřina, Nová Ves
10. 8. 2021  70 let – Široká Marta, Kunčina
17. 8. 2021  70 let – Hušková Helena, Kunčina
23. 8. 2021  75 let – Grubr Milo, Nová Ves
31. 8. 2021  70 let – Pečinka František, Nová Ves
7. 9. 2021    65 let – Kubínová Marcela, Kunčina

Narození: 

11. 5. 2021  Hruban Jan, Kunčina
19. 5. 2021  Vacek Štěpán, Kunčina
14. 6. 2021  Stulík Mikuláš, Kunčina
28. 6. 2021  Fikr Marek, Kunčina

Všem srdečně blahopřejeme.

společenská kronika

akTUálnÍ inForMaCe Z oBCe

Žádáme občany o ořezání větví stromů a keřů přesahujících do obecních pozemků a komunikací  
z důvodu špatné obslužnosti při svozu komunálního odpadu, průjezdu větších vozidel a údržby zeleně.

informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci kunčina  
pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu čr  

konané ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 
písm. f ) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, informuji, že 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021 
v obci Kunčina, okr. Svitavy v následujících 
volebních okrscích, jejichž sídly jsou: voleb-
ní okrsek č. 1: zasedací místnost Hasičské 

zbrojnice Kunčina, č.p. 206, volební okrsek 
č. 2: zasedací místnost Hasičské zbrojnice 
Nová Ves, č.p. 93.

Miroslav Kubín, starosta obce

restaurátorské práce v nové Vsi – socha sv. rocha
popis dÍla 
Socha sv. Rocha je vytvořena s ohledem na 
regionální kontext a tvarosloví zde působí-
cích kamenosochařských dílen. Jde o dílo, 
které je po kamenosochařské stránce dobře 
zpracováno. 
Jeho tendence jsou spíše zaměřeny na křes-
ťanskou ikonografii, která převládá nad vý-
tvarným záměrem. Socha sv. Rocha spočívá 
na mohutné kvadratické soklové architek-
tuře. 

Kolem díla je schodový stupeň. Architektura 
je vytvořena v jednoduchém klasicizujícím 
stylu. Ze všech stran se nachází nízké reliéfy 
s postavami světců. Profilovaná římsa je ze 
čtyř stran zakončena výstupky s akantovým 
listem. Samotná socha odpovídá kompozič-
ně i schematicky ikonografii sv. Rocha.

resTaUráTorský Zásah
Postup probíhal v jednotlivých etapách 
a  jeho účelem byl ucelený restaurátorský 

proces. Pracovalo se s materiály, které zaru-
čují dostatečně kvalitní zvládnutí celkového 
problému. Cílem bylo rehabilitovat celé dílo. 
Nejdříve byl očištěn povrch kamenného 
materiálu, což umožnilo využít konsolidač-
ní technologie na bázi organokřemičitanů 
v  místech prokázání sprašování kamene, 
dále pak použití v etapě doplnění materiály 
s vynikající přilnavostí, s požadovanou pev-
ností v tlaku, s pevností v tahu a s pevností 
v ohybu. Jednoznačně je nutné věnovat 
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restaurátorské práce v nové Vsi – sousoší kalvárie
popis dÍla
Kompoziční schéma sousoší Kalvárie vychá-
zí z regionálních dobových tradic, přičemž 
se jedná o zdařilý příklad kamenosochařské 

praxe. Centrální hmotu tvoří architektura 
vrcholící krucifixem. Na této architektuře 
je v  soklové části reliéfně zpodobena Pie-
ta a po stranách jsou dvě florální zdobené 

voluty. Na římse jsou vyobrazeny dvě hla-
vičky andílků. Na římsu nasedají z každé 
strany středového podstavce kříže sokly 
sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. 

dostatečnou pozornost aplikační teplotě 
a vlhkosti, která je velice důležitá pro účelné 
splnění požadovaného cíle. 
Na plintu sochy byla dohledána závažná 
statická trhlina. Souběžně s tím bylo do-
hledáno i statické oslabení základového za-

ložení. Tento defekt se projevil, jak již bylo 
řečeno, vyvalením řady schodových stup-
ňů. Tím došlo k obrácení spádování směrem 
dovnitř a obnažení spárování technických 
spár. Vlivem toho dochází k zatékání sráž-
kové vody do základového založení a jeho 

následné degradaci. Z tohoto důvodu došlo 
k rozebrání díla, takže mohlo dojít k revizi 
jistících čepů a k zajištění trhlin.

ZDROJ: Restaurátorská zpráva,  
autorem MgA. Ondřej Sklenář, ArteGram s.r.o.

Socha sv. Rocha  
před zahájením restaurátorských prací

Stav před zahájením restaurátorských prací

Socha sv. Rocha  
po dokončení restaurátorských prací

Socha sv. Rocha  
po dokončení restaurátorských prací

Stav před restaurováním, hlavy soch vykazovaly závažné trhliny, držel je pouze zkorodovaný čep
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Mezi těmito sochami pokračuje vertikální 
schéma celé architektury. Tento podstavec 
je zdoben nízkým reliéfem sv. Josefa. Vrchol 
architektury je tvořen křížem s korpusem 
ukřižovaného Krista. Čelní strana architek-
tury je dále ve spodních partiích soklové 
architektury a u paty krucifixu opatřena se-
kaným nápisem.
Postup probíhal v jednotlivých etapách 
a  jeho účelem byl ucelený restaurátorský 

proces. Pracovalo se s materiály, které zaru-
čují dostatečně kvalitní zvládnutí celkové-
ho problému. Cílem bylo rehabilitovat celé 
sousoší. 
Kvalitní vyčištění povrchu kamenného 
materiálu umožnilo využít konsolidační 
technologie na bázi organokřemičitanů 
v místech prokázání sprašování kamene, 
dále pak použití v etapě doplnění materiály 
s vynikající přilnavostí, s požadovanou pev-

ností v tlaku, s pevností v tahu a s pevností 
v ohybu zahrnuje základní restaurátorské 
metody. Dostatečná pozornost se věnovala 
i aplikační teplotě a vlhkosti, která je velice 
důležitá pro účelné splnění požadovaného 
cíle.

ZDROJ: Restaurátorská zpráva,  
autorem MgA. Ondřej Sklenář, ArteGram s.r.o.

Tmelení a průběh retuší, hlavy jsou zčepová-
ny nerezovými čepy a trhliny injektovány

 Stav po restaurování  Stav po restaurování

oprava Mateřské školy v kunčině je dokončena
Období letních prázdnin bylo věnováno rea-
lizaci dlouhodobě plánované poslední etapy 
rekonstrukce budovy Mateřské školy v Kun-
čině. Byly opraveny chodby a šatna, v kuchy-
ni došlo k úpravě instalací a také ke změnám 
v prostorách II. nadzemního podlaží. 

ChodBy a šaTna
Nejprve byly odstraněny původní podlaho-
vé krytiny a stávající omítky, a to na všech 
stěnách i stropech. Následovalo ošetření 
vlhkých nosných zdí proti vzlínání vlhkosti, 
a to navrtáním děr do zvlhlého zdiva, které  

 
 
 
 
 

byly následně vyplněny speciálními che-
mickými přípravky. Po uplynutí nařízené 
technologické pauzy byly zhotoveny sanač-
ní a jádrové omítky a následně realizováno 
štukování stěn i klenbových stropů. Prostor 
byl následně vymalován. 
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V rámci stavby došlo k očištění a obnově 
původního pískovcového portálu do sklepa 
budovy, dále k renovaci původního zábradlí 
schodiště do II.np a obnově nátěrů na všech 
stávajících zárubních interiérových dveří.
Po dokončení prací na opravách zdí a stropů 
byly zhotoveny samonivelační stěrky a ná-
sledně instalována nová podlahová krytina 
z PVC včetně montáže podlahových lišt.

kUChyně
Prostor kuchyně byl upraven z důvodu pří-
pravy pracoviště na instalaci nového vyba-
vení. V kuchyni se od nového školního roku 

již vaří na novém tálovém sporáku s  trou-
bou, do kuchyně byly instalovány nové 
nerezové pracovní stoly a dřezy, pořízení 
vybavení bylo dotačně podpořeno ze stra-
ny Státního zemědělského intervenčního 
fondu v rámci dvou dotačních žádostí obce 
a MŠ Kunčina. 

prosTory Ve ii. nadZeMnÍM podlažÍ
Výměna podlahových krytin obou tříd 
a  chodby na pracovišti MŠ v Kunčině byla 
sice naplánována až na rok 2022, ale roz-
hodli jsme se akci realizovat ještě v rámci 
letošního roku, abychom maximálně využili 

prázdninových dnů, po kterých bylo praco-
viště uzavřeno. V obou třídách byly demon-
továny podlahové lišty, stávající koberce 
i podlahy z PVC, následně byly instalovány 
nové koberce a nová linolea, přirozeně tak 
došlo ke změně dispozic obou učeben, je-
jichž změna koresponduje s novými prvky 
školského vzdělávacího programu.
Chtěl bych závěrem na tomto místě podě-
kovat rodičům dětí, které navštěvují praco-
viště mateřské školy v Kunčině za trpělivost 
při překonávání dlouhotrvající uzavírky ma-
teřské školy. 

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

oprava fasády „klubu důchodců“ v kunčině je dokončena
Po dokončení oprav na budově mateřské školy se na konci srpna zaměstnanci obce vrátili k dokončení fasády budovy Klubu důchodců 
v Kunčině. V současné době zbývá pouze dokončit finální úpravu soklů na západní, jižní a východní straně budovy.

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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projekt rekonstrukce  
kulturního centra kunčina 

Dlouho plánovaný záměr obce rekonstruk-
ce Kulturního domu v Kunčině se začal 
zhmotňovat na konci roku 2020, kdy vznik-
la projektová dokumentace z dílny pana 
Ing. Roberta Kelnara. 

Obec Kunčina na konci roku 2020 podala 
žádost o dotaci u Ministerstva pro místní 
rozvoj z Programu 11782 – Podpora rozvoje 
regionům 2019+. Žádost se týkala realizace 
projektu s názvem Revitalizace kulturního 
centra v Kunčině. 
V červenci 2021 jsme obdrželi příslib do-
tace na realizaci našeho projektu ve výši 
7.692.948,00 Kč. Neprodleně jsme zahájili 
přípravy k realizaci díla. Ve výběrovém říze-
ní na zhotovitele díla zvítězila firma HIKELE 
stavební firma, s.r.o. se sídlem ve Svitavách, 
cena díla 7.555.762,05 Kč bez DPH. Stave-
niště bude předáno zhotoviteli ještě v září 
letošního roku a stavba by dle smlouvy 
o dílo měla být dokončena do konce roku 
2022.
Věřím, že realizací projektu vznikne plno-
hodnotné kulturní centrum, které bude 
důstojným prostorem pro pořádání plesů, 
tanečních zábav, divadelních představení, 
kina či koncertů. 
    

Bc. Miroslav Kubín, 
starosta obce

TeChniCký popis praCÍ
Je navržena obnova fasády s doplněním 
o  tepelně-izolační vrstvu, která bude de-
korována mezipatrovou římsou, okenními 
šambránami a zvýrazněným nárožím. 
Celkový výraz bude pozměněn barevným 
řešením fasády v odstínech hnědé a béžové 
barvy. 
Střešní plášť bude nahrazen novým souvrst-
vím s plechovou střešní krytinou – imitaci 
tašky v hnědém odstínu, včetně klempíř-
ských prvků. 
Nově je navrženo předsazené zastřešení 
hlavního vstupu do objektu a úprava pří-
stavby vstupu do suterénu ze západní stra-
ny budovy.
V průčelí štítové stěny budou doplněny 
plastové okenní prvky s izolačním dvoj-
sklem, které prosvětlí prostor galerie. 
Kruhové okno v podkrovním prostoru bude 
vyměněno, Okenní výplně otvorů technic-
kého zázemí budou vyměněny za plastové 
s izolačním dvojsklem, vstupní dveře do 
technického zázemí budovy budou nahra-
zeny plechovými, vrata do garáže potom za 
výsuvná sekční.

V souvislosti s navrhovanými úpravami dále 
dojde k:
•  zateplení obvodového pláště a stropu
•  výměně střešních krytin
•  výměně poškozených částí krovu  
 a statickému zajištění střešní konstrukce
•  požárně-bezpečnostním opatřením  
 v souvislosti s umístěním dřevěných  
 prvků u komínových těles
•  odstranění nadstřešní části nepoužívaného 
  komínového tělesa 
•  nové přístupové schodiště do půdních  
 prostor
•  ošetření soklových partií objektu
•  výměně parapetů oken

 

Návrh dispozičních změn se dotkne prosto-
rů II.np, které jsou v současné době z  vel-
ké časti bez využiti. Vzhledem k velikosti 
galerie a řešeni vstupu na ni, není v rámci 
pořádáni kulturních akci příliš využívána, 
proto je navrženo její „zatraktivněni a zvidi-
telněni“ a to v rámci požadavků investora na 
umístění šaten do II.np. 
Je navrženo zrušeni zkušebny a propojení 
tohoto prostoru se sousedící galerií a scho-
dištěm. Návštěvník prochází kolem otevře-
né galerie do průchozí šatny, která bude 
propojena s průchozí šatnou pro účinkující 
a dále sdílenou zkušebnou. Tyto prostory, 
řazené za sebou, vzniknou vybouráním pří-
ček mezi původními místnostmi bočního 
traktu.
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Základní škola kunčina
Po týdenní přípravě jsme 1. září zahájili školní 
rok 2021/2022, ale znovu jsme museli splnit 
daná epidemická opatření. Před vstupem do 
budovy byla všem dětem změřena teplota 
a poté se žáci rozešli do svých tříd. Zde u vět-
šiny (kromě očkovaných) proběhlo povinné 
testování, které naštěstí dopadlo s negativními 
výsledky. Žáci se seznámili s  nejdůležitějšími 
informacemi a pak se rozešli domů. Pouze pro 
prvňáčky a jejich rodiče bylo připraveno malé 
uvítání za přítomnosti pana starosty a paní ře-
ditelky. Hromadné slavnostní zahájení, na kte-
ré jsme byli zvyklí v minulosti, se snad podaří 
uspořádat v příštím roce. Letos do naší školy 
k 1. září nastoupilo celkem 160 žáků (Kunčina 
79, Nová Ves 36, Mladějov 34, ostatní obce 
11). První stupeň má 92 žáků, z toho 24 prv-
ňáčků, druhý stupeň má 68 žáků. Ve škole pra-
cuje 14 pedagogů, 2 pedagogické asistentky 
a  6  provozních zaměstnanců. V  posledních 
letech se zvedl počet nejmladších žáků a také 
byl zaznamenán zvýšený zájem rodičů o umís-
tění dětí do školní družiny, která však měla 
omezenou kapacitu. Vedení školy se snažilo 
tento problém vyřešit, a tak se po několika-
měsíčním jednání podařilo prosadit otevření 

druhého oddělení školní družiny. Od letošního 
září tedy může navštěvovat školní družinu až 
50 dětí především z 1. – 3. třídy. Zároveň byl 
prodloužen provoz školní družiny do 16 hodin. 
V nejbližších týdnech se zejména budeme sna-
žit zmapovat, jak se naši žáci vyrovnali s  loň-
skou distanční výukou a co si z minulého roku 
přinesli. Poté pozvolna navážeme na úkoly, 
které jsou před námi v letošním školním roce.

Za ZŠ Mgr. Iva Richterová 

Mateřská škola kunčina
V průběhu letních prázdnin proběhla 
ve spolupráci s obcí poslední plánova-
ná rekonstrukce budovy MŠ. Celkový ráz 
vnitřních prostor se proměnil, což ocenili 
děti i  rodiče. Děkujeme panu starostovi 
za vstřícnou spolupráci a zaměstnancům 
obce za dobře odvedenou práci. Rádi 
umožníme veřejnosti prohlídku prostor po 
předchozí domluvě. 
Od září se na podnět rodičů prodlužuje 
provozní doba MŠ od 6.00 do 16.00 hodin. 
Na začátku měsíce jsme přivítali 11 nových 
kamarádů na pracovišti v Kunčině a 5 kama-
rádů na odloučeném pracovišti v Nové Vsi. 
V tomto školním roce máme celkem 61 za-
psaných dětí, z nichž 17 na pracovišti v Nové 
Vsi. Rozloučili jsme se s paní učitelkou Marií 
Přívratskou (bude nám již jen vypomáhat) 
a na její místo byla přeřazena Mgr. Andrea 
Stupková Šiborová. Na pracoviště do Kunči-
ny nastoupila na částečný úvazek paní uči-
telka Bc. Barbora Langerová.
Inspirovali jsme se vzdělávacím programem 
Začít spolu. Chceme více podporovat jedi-
nečnost dětí a umožnit jim objevovat, co je 
baví a v tom se zdokonalovat. Od září nabízí-
me rodičům postupnou adaptaci s dětmi ve 
třídě i společné ranní úkoly. Dětem umožňu-
jeme průběžně svačit ve stanovené době ve 

třídách. Rozšířili jsme pro děti nabídku akti-
vit v koutcích, čemuž jsme přizpůsobili obě 
třídy. Ve třídě Včeliček je položen uprostřed 
nový koberec, který plní roli centra třídy. Po 
obvodu jsou umístěny koutky aktivit – Ateli-
ér, Pokusy a objevy, Domácnost, Manipulač-
ní a stolní hry, Hudba, Dramatika, Stavebnice 
a auta, Knihy, písmena a číslice a Dílna. 
Ve třídě Berušek je plocha z nových ko-
bercových dlaždic poskládaná tak, že 
umožňuje rozvoj fantazie dětí při hrách.  
Koutky aktivit jsou obdobné jako ve třídě 
Včeliček. V Nové Vsi jsou koutky umístěny 
po obvodu třídy z důvodu prostorového 
uspořádání.
Díky projektu „Rovnost příležitostí ke vzdě-
lávání MŠ Kunčina III“ dotovaného MŠMT 

z  Operačního programu Výzkum, věda 
a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III bude-
me pokračovat v IT vzdělávání předškolních 
dětí. Dále nás ještě čeká projektový den v MŠ. 
Koncem června vypršel pracovní poměr škol-
ní asistentce hrazený z tohoto projektu. 
Jelikož situace ohledně pandemie Co-
vid-19 je nejasná, na podzimní období ne-
plánujeme žádná divadla ani jiné akce. 
Další informace najdete i na našich webo-
vých stránkách http://www.mskuncina.cz/. 

Za MŠ Hana Fafílková

Ze školskýCh ZaŘÍZenÍ
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Ze společenskýCh ZaŘÍZenÍ

sidecarcross 2021 
posádka: hUTira – plhák
Sezonu 2021 opět poznamenala pandemie 
Covid-19. Některé závody byly bez náhrady 
zrušeny. Naše posádka se na sezonu pečlivě 
připravovala jak po technické, tak fyzické 
stránce. Naším cílem bylo navázat na minu-
lou sezonu a vylepšit si výsledky. Zrušení zá-
vodů v Mohelnici, Sedlčanech, Kaplici a Bře-

zové nad Svitavou znamenalo připravovat 
se individuálně na blízkých tratích.
5. 6. 2021 byl povolen závod v Jiníně u Stra-
konic, kde jsme skončili na 5. místě z důvodu 
poruchy startování motocyklu. Druhým pod-
nikem byl závod v Krásné Lípě u Chomutova, 
zde jsme po defektu pneumatiky dojeli na 
3. místě. V nadcházejícím období nás čekají  

celkem 3 závody: 5. 9. 2021 Kramolín, 11. 9. 
2021 Horšovský Týn a 16. 10. 2021 nedale-
ký Horní Újezd. Zde jako každoročně bude 
ukončena sezóna 2021. Zveme všechny příz-
nivce sidecarcrossového sportu na tyto spor-
tovní podniky a děkujeme všem sponzorům 
a fanouškům za podporu a přízeň.

Za sidecarcross team Stanislav Hutira

Cyklistický klub čerti kunčina 
Navzdory covidovým opatřením cyklisté 
v rámci Cyklomanu šlapou dál. Z deseti plá-
novaných závodů jich máme již sedm za se-
bou. A další závod se uskuteční v mezidobí 
mezi psaním tohoto příspěvku a distribucí 
Zpravodaje do schránek jeho čtenářů. Ab-
solvovali jsme Prolog (individuální silniční 
časovka), Městské cross country (hromad-
ný terénní závod), BACH (orientační závod 
dvojic), Superbike (individuální terénní ča-
sovka), Moravskotřebovský maraton s mezi-
národní účastí 140 závodníků, Papírák (triat-
lon) a Kunčinský duatlon.
Náš kunčinský duatlon, spojený i se závo-
dem dětí Cyklománek, se letos mimořádně 
vydařil. Ideální počasí, krásná trať, chutné 
občerstvení i tradiční přátelská atmosfé-
ra přilákala spoustu dětí i dospělých. Mile 
nás překvapila účast místních závodníků 
i diváků. Jako jediní z pořadatelů závodů 
Cykloman stále udržujeme tradici speciální 
prémie při občerstvení (zákusek od Hanky) 
i vyhledávanou tradici tomboly. To vše díky 
pracovitosti řady pořadatelů a jejich man-
želek, vstřícnosti Obecního úřadu Kunčina 
a našich fotbalistů. Díky!

Rád zveřejňuji také jména našich členů, 
kteří kunčinský oddíl i naši obec zviditel-
ňují na stupních vítězů: Petr Štěpař (1x), 
Bedřiška Schneiderová (6x), Luděk Schne-
ider (5x), Martin Berka (1x), Jiří Hotař (2x), 
Josef Steklý (1x), Blanka Manová (1x), Dáša 
Dulajová (1x) a Šándor Pocsai (1x). Všem 
jmenovaným i  nejmenovaným děkuji tou-

to cestou za reprezentaci oddílu a obce.
A 11. září nás čeká Babí léto, jeden ze závo-
dů, které tradici Cyklomana utvářely. O na-
šich úspěších v tomto i dalších závodech 
vás, milí čtenáři, budu informovat až v dal-
ším čísle Kunčinského zpravodaje.
 

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter
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Tělovýchovná Jednota sokol kunčina, z.s.
Je čas se ohlédnout za ukončenou sezónou 
2020/2021 a podívat se do již započaté se-
zóny 2021/2022.
 

Co se týče fotbalového ročníku 2020/2021, 
tak bohužel není co přidat k článku z 3. kun-
činského zpravodaje z roku 2020. První půle  
 

rozehrané sezóny byla ukončena po 10. sou-
těžním kole a v jarní části se již soutěž neza-
hájila a byla ukončena.

Fotbalistům nezbylo než se připravovat bez 
zápasového vytížení. Do fotbalové sezóny 
2021/2022 byly přihlášeny oddíly starších 
žáků, dorostenců a mužů. Oddíl mužského 
„béčka“ již do 3. třídy svitavského okresu 
přihlášen nebyl. Oddíl žáků se účastní svi-
tavského okresního přeboru v kategorii 8+1 
a je veden trenéry Zdeňkem Šmehlíkem, 

Lukášem Slezákem a vedoucí Marií Přívrat-
skou. Oddíl dorostu se účastní meziokres-
ního přeboru v kategorii 8+1 a  je veden 
trenérem Janem Šejnohou a vedoucím Kar-
lem Šabackým. Oddíl mužů byl přihlášen 
do krajské 1. B třídy – skupiny B a je veden 
trenérem Zdeňkem Pešavou a vedoucím 
Janem Šejnohou. V přípravě pokračuje také 

fotbalová přípravka pod vedením Miroslava 
Kubína, Františka Foreta a dalších rodičů. 
V  tréninkovém procesu jsme za poslední 
dva roky museli dodržovat různá opatření, 
která byla značně omezující. Nezbývá než 
si přát, abychom mohli fungovat jako dříve, 
takže bez jakéhokoli omezení.

TABULKA VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2020/2021 (UKONČENA PO 10. KOLE):

Oddíl Soutěž Umístění Body (bilance) Nejlepší střelec

Muži „A“ I. B třída 8. místo 16 (13:17) Šejnoha M. (4 br.)

Muži „B“ III. třída 10. místo 1 (8:39) Novotný P. (2 br.)

Žáci Okresní přebor 8+1 4. místo 2 (42:8) Kudyn M. (27 br.)

Tabulka výsledků sezóny 2021/2022 (M5z; D2z; Ž3z)

Oddíl Soutěž Umístění Body (bilance) Nejlepší střelec

Muži „A“ I. B třída 13. místo 3 (3:14) Pagáč. (1 br.)

Dorost Meziokr. Přebor 8+1 2. místo 6 (11:7) Kudyn. (6 br.)

Žáci Okresní přebor 8+1 12. místo 1 (1:16) Václavek (1 br.)

V době přípravy tohoto článku byla již sezóna zahájena a byly odehrány první kola soutěží.

Rok 2021 byl také ve fotbalovém prostře-
dí rokem volebním, rokem plným naděje 
a očekávaných změn. Když to vezmeme od 
špičky fotbalových organizací, tak za no-
vého předsedu FAČR byl zvolen pan Petr 
Fousek, místopředsedou za Moravu se stal 
pan Jiří Šidliák a místopředsedou za Čechy 
pan Jan Richter. Nové vedení bylo zvoleno 
také pro PKFS, kde se stal novým předsedou 
organizace pan René Živný a místopředse-
dou se stal pan Aleš Meloun. Kolem těch-
to voleb se událo mnoho, před samotnou 

volbou náš spolek přišel o hlas rozhodující 
pro volbu předsedy a dalšího vedení PKFS, 
více se můžete dočíst ve svitavském deníku. 
Volby probíhaly také na okresní úrovni, zde 
obhájil post předsedy OFS Svitavy pan Jin-
dřich Novotný a místopředsedou a zároveň 
Předsedou STK se stal pan Radek Halva. Rok 
2021 byl volební také pro náš spolek. Kvůli 
pandemické situaci víckrát odložená Valná 
hromada spolku se nakonec uskutečnila 
dne 26. 6. 2021 ve Sportovním areálu Kunči-
na, kde byl znovuzvolen za předsedu spol-

ku pan Jan Šejnoha. Všem výše zmíněným 
bychom rádi popřáli mnoho zdaru při bu-
dování pevných základů pro sport mládeže 
i dospělých. Doufáme, že letošní sezóna se 
odehraje již celá, a nebude přerušena jako 
již dva předešlé ročníky. Srdečně všechny 
diváky zveme na stadion, kde mohou pod-
pořit naše sportovce v jejich výkonech.
Závěrem bychom rádi všem popřáli zdraví 
a mnoho úspěchů.

Michal Kubín, jednatel TJSK 
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setkání seniorů
Loňská situace nám neumožnila se přiro-
zeně potkávat, avšak nevzdali jsme to. Se-
šli jsme se, jak to bylo možné. Jelikož jsme 
se téměř rok společně nevídali (naposledy 
28. 8. 2020), tak jsme se na sebe těšili. Sice 
jsme se v naší obci tu a tam potkali na cestě, 
u obchodu či jinde, pozdravili se, prohodi-
li spolu pár slov a poptali se vzájemně na 
zdraví a tak dále, ale nebylo to ono.
Pravé letošní setkání se uskutečnilo 2. 7. 
2021 v sále Klubu důchodců v Kunčině. Sál 
byl nazdoben a na stolech připraveno ob-
čerstvení. Setkání zahájila paní předsedky-

ně klubu Jitka Kudrnová. Poté nás seznámila 
s novinkami a srdečně popřála jubilantům 
k  narozeninám. Následovalo pohoštění, 
na kterém jsme si výtečně pochutnali. Po 
kávě a zákusku jsme pokračovali volnou zá-
bavou a povídáním s hudbou. O hudbu se 
nám přijeli postarat již naši známí hudeb-
níci z Moravské Třebové. Došlo i na chvilku 
s češtinou, kdy jsme si potrápili naše mozko-
vé závity a pohráli se slovy. Veselo bylo i při 
tradiční tombole. Odpoledne pomalu pře-
šlo ve večer a my jsme se rozcházeli – jako 
obvykle „tak zase příště.“ Poděkování patří 

všem zúčastněným, kteří přispěli společně 
k vydařenému odpoledni.
Dne 3. 9. 2021 jsme se tedy zase sešli. Někteří 
se neviděli rok, protože na minulém poseze-
ní nebyli. A tak se povídalo. Opět bylo připra-
vené pohoštění, podával se guláš, káva a zá-
kusek. Potom následovala volná zábava. Při 
pěkných písničkách se zapomene na běžné 
denní starosti. Také na tombolu došlo. 
Už se těšíme, jak budeme v prosinci čekat 
na Mikuláše a čerta.

Za Klub důchodců Jitka Protivánková

pohostinství U Fryčů
Ve dnech 10. a 11. 9. 2021 se v našem po-
hostinství konal již VIII. ročník kulečníko-
vého turnaje jednotlivců. Tento turnaj se 
každoročně koná v měsících únor–březen. 
Letos, kvůli covidu, jsme turnaj museli posu-
nout na září, které není zrovna příznivé pro 
velkou účast hráčů, a to se nám i potvrdilo. 
Nakonec ale bylo přihlášeno 12 hráčů.
Bohužel nám 1 hráč vypadnul těsně před tur-
najem a aktivních hráčů bylo pouze 11, což 
ale nic neměnilo na uskutečnění turnaje. Hrá-
či byli rozděleni do dvou skupin a hráli systé-
mem každý s každým ve skupinách na jedno 
vítězné utkání. Z každé skupiny postupovali 
první 4 hráči. Páteční den se odehrávaly sku-

piny, ve kterých se bylo nač dívat, krásné 
šťouchy, přesné tahy a výměny hry, jako od 
profíků. Bohužel ne všichni mohli postoupit 
a po odehrání základních skupin bylo jasné, 
kdo postoupil do sobotních bojů o poháry.
Sobotní osmička byla komplikovaná z něko-
lika důvodů a byli jsme nuceni, po domluvě 
s postupujícími hráči, tyto hry rozdělit do 
dvou fází herního dne. Vše klaplo a hrálo se! 
Krásné hry, některé až nezvykle dlouhé, ale 
krásné! Přesné trefy, krásné tahy a fair play 
hry se nám na zelené ploše střídaly až do 
finálových her. O třetí místo se nám utka-
li Pavel Beneš a Tomáš Brychta, kdy druhý 
jmenovaný vyhrál 2:1 a obsadil krásné tře-

tí místo. Ve finále nám nastoupil Jiří Musil 
a  Josef Brychta starší. Krásné utkání probí-
halo a  napětí stoupalo, fandilo se oběma 
hráčům a bylo vidět, že ani jeden to nechce 
dát zadarmo! Krásné hry a šťouchy byly 
opět k vidění a bylo se opravdu nač dívat!!! 
Stav 2:0 ve prospěch Jiřího Musila určil na-
konec celkové pořadí letošního turnaje.
Pořadí pro ročník 2021: 1. místo – Jiří Musil, 
2. místo – Josef Brychta starší, 3. místo – To-
máš Brychta a 4. místo – Pavel Beneš
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na 
další krásné hry na našem zeleném povrchu.

Za tým pohostinství Ondřej Fryč 

Úspěchy štěpánky šimonové v roce 2020/2021 
Štěpánka Šimonová je bývalou žákyní ZŠ 
Kunčina a třídní učitelky paní Dagmar Ned-
vědové, která měla od samého začátku po-
chopení pro její vnímavost, dala prostor její 
kreativitě a vnitřní motivaci. O velkém prv-
ním úspěchu jsme se zmínili ve zpravodaji 
č. II/2017, kdy Štěpánka zabodovala v celo-
republikové soutěži „Vypravuj! Aneb Klání 
vypravěčů. Jsme velmi rádi, že o Štěpánce 
můžeme opět napsat pár řádků.

MenarT
Na konci loňského školního roku se Ště-
pánka pod vedením paní učitelky ze ZUŠ 
v  Moravské Třebové zúčastnila IV. ročníku 
MenART 2021/2022 a získala roční stipendi-
um pro talentované žáky a jejich pedagogy 
u Lely Geislerové. Stipendijní Akademie Me-
nART podporuje vyhledávání, rozvoj a pod-
poru mladých talentů a nabízí podporu 
a inspiraci pedagogům, kteří se jejich výuce 
věnují. Akademie MenART je otevřena pro 
žáky základních uměleckých škol, 2.  stup-
ně ZŠ či studenty středních škol. Akademie  

MenART vznikla v úzké spolupráci s Na-
dačním fondem Magdaleny Kožené, jehož 
cílem je podpořit a zviditelnit význam umě-
leckého vzdělávání v naší společnosti. Kro-
mě samotné studijní části nabízí Akademie 
MenART studentům příležitost získat zku-
šenosti při představení výsledků společné 
práce ve spolupráci s renomovanými kul-
turními institucemi – festivaly Pražské jaro, 
Smetanova Litomyšl, Bohemian Heritage 
Fund. V rámci realizace pracovních setkání 
Akademie spolupracuje s Akademií Múzic-
kých umění v Praze, UMPRUM, Technickou 
univerzitou v Liberci či ČVUT v Praze.

MeZinárodnÍ děTská VýTVarná  
VýsTaVa lidiCe
Štěpánka se zapojila do soutěžní Meziná-
rodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Do 49. 
ročníku na téma „Robot a umělá inteligen-
ce“ přišlo celkem 11 213 prací ze 72  zemí. 
Porota po pečlivém výběru ocenila 945 ex-
ponátů a udělila 952 ocenění, včetně 156 
medailí. Štěpánka se svou animací Meta- 

morfosa získala zlatou medaili. Slavnostní 
předání medailí „Lidická růže“ dětem z Čes-
ké republiky a Cen poroty proběhla 9. září 
2021. Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 
1967 k uctění památky dětských obětí z čes-
ké obce Lidice, zavražděných německými 
nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly 
ve válečných konfliktech. Tato původně ná-
rodní výstava se stala v roce 1973 výstavou 
mezinárodní a během své historie se stala 
dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli 
u nás, ale doslova v celém světě. V posled-
ních letech do výstavy přichází pravidelně 
více než 25 000 velice kvalitních výtvar-
ných děl od dětí nejen z České a Slovenské 
republiky, ale i z dalších 70–80 států světa. 
V roce 2018 získala výstava významné oce-
nění Gratias agit (dříve Cena Jana Masaryka 
Gratias agit) od ministra zahraničních věcí 
České republiky za šíření dobrého jména 
České republiky v zahraničí. Hlavní expozici 
aktuálního ročníku je možné navštívit každý 
rok v Lidické galerii.
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děTská sCéna 2021
Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR 
v  oblasti dramatické výchovy orientova-
né na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje 
představení nejzajímavějších divadelních, 
loutkářských a recitačních inscenací dět-
ských souborů a nejzdařilejší vystoupení 
dětských recitátorů vybraná lektorskými 
sbory krajských přehlídek, rozbory inscena-
cí pod vedením odborníků na divadlo a dra-
matickou výchovu, dopolední praktické 
semináře zaměřené na vybrané oblasti ins-
cenační práce a dramatické výchovy a inspi-
rativní doplňkový program. Z pověření a za 
finančního přispění MK a MŠMT ji pořádá 
NIPOS–ARTAMA, Středisko kulturních slu-
žeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou 
dramatiku ve spolupráci s katedrou výchov-
né dramatiky DAMU.
Dramatickou školičku Jany Mandlové ze 
Svitav navštěvuje Štěpánka krátce, přesto 
uspěla v krajském kole a byla odbornou 
porotou vybrána k postupu na Celostátní 
přehlídku a dílnu dětských recitátorů. Před-
nesla báseň od S. Silversteina: „Monika, co 
chtěla poníka“. 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů 
je přehlídka a dílna nejzajímavějších a ne-
jinspirativnějších vystoupení dětských só-
lových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou 
vybíráni z krajských postupových přehlídek, 
jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. 
obvodní a školní kola. Přehlídka má přímou 
vazbu na výuku českého jazyka a literatury 
na základních školách a víceletých gym-
náziích. Prostřednictvím tvořivé práce na 
interpretaci básní či prózy a přípravy veřej-
ného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost 
hlubšího porozumění textu a vyspělého 
ovládání mateřského jazyka, přispívá ke 
kultivaci mluveného slova a rozvoji mluv-
ních a komunikačních dovedností. Zároveň 
děti motivuje k aktivnímu poznávání české 
i světové literatury a získávání vztahu k ní. 

pohled reCiTáTorky na pŘehlÍdkU 
„Po roce je tu opět Dětská scéna, kde mají 
příležitost zarecitovat talentované děti z  celé 
České republiky. Každý den se tu sjíždělo 
spoustu nadšených dětí, skvělých recitátorů 
a herců, kteří si chystali program na večer.
První den jsem mohla s radostí zasednout 
v obecenstvu a vyslechnout si hned 23 recitá-
torů z 2. kategorie. Poslechla jsme si kupříkla-
du Toníček (autor Shel Silverstein), Úplný cvok 
(Jack Gantos) a stopu ve mně zanechaly i Pun-
čocháče (Júlie Váková).
Po prvním dnu jsme pochopila, o čem je tahle 
přehlídka. Navazují se tu nové kontakty s ka-
marády. Spojují nás tu stejné zájmy a štěstí 
vystupovat před obecenstvem.
Druhý den jsem měla příležitost zarecitovat na 
pódiu i já. Byla jsem sice trochu nervózní, ale 
těšila jsem se, až si to na pódiu užiju. Hned po 
druhé přestávce mě ozářily světla reflektorů a já 
mohla říct svůj text Monika, co chtěla poníka 

(Shel Silverstein). Bylo skvělé rozesmát obecen-
stvo. Zazněly tu nádherné básně a úryvky z knih 
jako třeba Kulinářka (Rachel Renné Russellová), 
Divné boule (Arnold Lobel), Jak jsme šli s tátou 
na fotbal (Vojtěch Steklač) a výrazně se do mě 
zabodl Sršeň (Jiří Dvořák) a samozřejmě i Červe-
ná Karkulka jako horor (Ephraim Kishon).
Po nádherných vystoupeních nás čekaly dílnič-
ky recitátorů, kde nás lektorky Ivana a Zuzka 
Sobkovy více propojily pomocí skvělých her 
a z textů, které nás nejvíce zaujaly, jsme dělali 
krátké scénky. Moc jsme se nasmáli. Nakonec 
jsme navštívili muzeum a poslechli si, co si 
o nás myslí vážení porotci, odborníci v dětském 
projevu. Radili nám, co máme příště lepšit. 
Laickým okem chybičky nešlo vidět, ale i  nej-
lepší recitátor na sobě může stále pracovat.
Další den vystupovali nejstarší recitátoři. Měla 
jsem touhu vidět starší a inspirovat se jejich 
přednesem, a že jsem za odpoledne pochytila 
opravdu hodně. Nezapomenu na Kterak si vy-

půjčit sirku (Stephen Leacock) nebo Sestra (Jiří 
Suchý). Nemohu nezmínit Čaj a Káva, Bubi 
Blues (Alexandra Berková) nebo Mírumilovný 
lemur (James Thurber).
A tak si z téhle přehlídky odnáším výhru. Ale 
nemám na krku zlatou medaili ani si nenesu 
pohár. Ale jsou kolem mě moji noví kamarádi, 
to je ta nejlepší výhra.
Seznámila jsem se tu s mladou redaktorkou Ró-
zou z Čáslavi, s Lindou z Rakovníka a s Eliškou 
z Bohumína. Jsem šťastná, že jsem zde mohla 
zažít tuhle nezapomenutelnou atmosféru a vě-
řím, že to není naposled, co jsme se viděli.
(PS: V pondělí určitě navštívím knihkupectví. 
Tolik tipů na úžasné knížky!)“

Štěpánka Šimonová
Deník Mladé scény 2021

Štěpánko, gratulujeme a přejeme Ti mnoho 
úspěchů!

Redakce zpravodaje
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karl ledel
Karl Ledel byl učitel, regionální historik 
a  vlastivědný pracovník. Vyučoval na škole 
v Nové Vsi. Zabýval se národopisem Hřebeč-
ska. Některé jeho práce se věnují i Nové Vsi. 
Z těchto mi jsou známi dvě, které přeložil 
z němčiny novoveský ředitel a učitel Jan Pa-
pežík. Tyto práce mají názvy:
1) domovní průpovědi a nápisy z nové 
Vsi. kříže a pomníky od nadučitele kar-
la ledela v Gruně (původní práce vyšla 
pod názvem „Haussprüche und Inschriften 
aus Neudorf“ v časopise Mittelilungen zur 
Volks- und Heimatskunde des Schönheng-
ster Landes (Zprávy k národopisu Hřebeč-
ska) v ročníku 20 v roce 1924).
2) novoveský uhelný důl od učitele karla 
ledela z nové Vsi
Přednáška přednesená 10. června 1923 na 
shromáždění „Německého spolku učitelů 
přírodovědy“, okresní skupina Moravská 
Třebová, na obecné škole v Nové Vsi. (pů-
vodní práce vyšla pod názvem „Die Neudor-
fes Kohlengraben“ v časopise). Mittelilungen 
zur Volks- und Heimatskunde des Schön-
hengster Landes v ročníku 23 v roce 1927).
Při pátrání po životních osudech Karla Lede-
la se mi zatím podařilo naleznout stručnou 
zprávu o jeho životě v německé pamětní 
knize Nové Vsi. V pro mě dosud známé li-
teratuře jsou o něm většinou jen zmínky 
v souvislosti s jeho pracemi. Přínosná byla 
pak zejména Magisterská diplomová práce 
od Terezy Vašíkové: Reflexe etnické idetnity 
a lidové kultury německého obyvatelstva 
v regionálních tiskovinách na Hřebečsku 
a Jihlavsku, obhájená na Ústavu evropské 
ernologie na Masarykově univerzitě v Brně 
v roce 2018. Odtud bylo možné čerpat pře-
hled prací Karla Ledela z časopisu Mitteilun-
gen (viz celý název časopisu nahoře).

sTrUčný žiVoTopis karla ledela
Karl Ledel se narodil 26. 12. 1890 jako jediný 
syn manželům Floriánu a Marii Ledel v Mo-
ravské Třebové v domě na Brrněnské ulici čp. 
19. Studoval na školách v Moravské Třebové 
a v Mohelnici. Maturitu složil v roce 1910 na 
učitelském vzdělávacím institutu v Olomou-
ci. Od 15. 10. 1910 do 30. 6. 1923 působil jako 
učitel na dvoutřídní obecné škole v Nové 
Vsi (působení přerušeno v období první 
světové války 1914–1918). Od 1. 7. 1923 do 
vysídlení (1945/1946) byl řídícím učitelem 
na škole v Gruně. V letech 1945–1946 byl 
držen v různých táborech. V novém bydlišti 
Hattingen/ Ruhr vyučoval do roku 1956. Karl 
Ledel zemřel 30. 8. 1964 v Hattingen/ Ruhr 
v Německu (Poznámka: podle webu Národ- 
 
 

ních autorit ČR, projektu Národní knihovny 
ČR, se uvádí, že zemřel ve městě Bochumi 
ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko 
v Německu. Město Hattingen je od tohoto 
města vzdáleno přibližně 12 km). 

LiTERáRNí A SBěRATELSKá ČiNNOST
Karel Ledel se od roku 1938 stal správcem 
časopisu Mitteilungen zur Volks- und Hei-
matkunde des Schönhengster Landes Hlav-
ním redaktorem byl v té době profesor Hans 
Nowak. Časopis vydávalo v letech 1905–1941 
moravskotřebovské muzeum. V roce 1938 
bylo Moravskotřebovsko připojeno do Sudet 
k německé Říši. Pro další vydávání časopisu 
musel Karl Ledel vstoupit v tomto roce do 
Říšské komory pro písemnictví. Tím získal po-
volení, časopis byl dále vydáván. V roce 1941 
však bylo vydávání časopisu ukončeno bez 
jakéhokoliv vysvětlení. Karl Ledel do časopisu 
Mitteilungen přispíval svými pracemi, ve kte-
rých se zabýval národopisem Hřebečska. Kro-
mě toho se věnoval přírodovědě. Shromáždil 
velmi pěknou sbírku motýlů a brouků. 
V časopise Mitteilungen pulikoval kromě 
dvou již uvedených prací vztahujících se 
k Nové Vsi další své práce, v kterých se zabý-
val: Motýli v okolí Moravské Třebové (1924), 
Pověsti o původu dvou smirčích křížů u obce 
Svojanov u Borušova (1927) dětským folklo-
rem – vtipy, rýmovačky, písně, jazykolamy, 
apod. (1930, 1931, 1933), svatebními zvyky 
na Hřebečsku (1933), Smirčími kříži a Božími 
muky na Hřebečsku (1933, 1936).
Samostatně vydal Vlastivědný vzdělávací 
spolek moravskotřebovského muzea např. 
jeho publikaci „Die Annenruhe“(1937), kde 
se věnuje moravskotřebovské legendě 
o tragické lásce Anny Gläser-Gromes k Jose-
fovi Herknerovi.
Fotografie: Učitel Karl Ledel se svou třídou 
školy v Nové Vsi

Dochovaná fotografie pochází z německé 
pamětní knihy Nové Vsi. Je na ní zachycen 
učitel Karl Ledel s první třídou obecné školy 
v Nové Vsi v roce 1921/ 1922. 
Fotografie: Škola v Nové Vsi – Fotografie 
pochází pravděpodobně z období 60. nebo  
 
 

70. let 20. století. Obecná škola v  Nové Vsi 
vznikla v roce 1870 jako jednotřídní. Od 
roku 1910 byla rozšířena na dvoutřídní. (Viz 
dále Kunčinský Zpravodaj 4/2018: Naše 
obce v době první republiky; Kalendář obec 
Kunčina 2018).

Fotografie: Průpověď na domovním štítě 
Nová Ves č. 75 – Fotografie pochází z ně-
meckého fotoalba pamětní knihy Kunčiny 
a Nové Vsi. U této fotografie je uvedeno, že 
před rokem 1945 v domě bydlela rodina 
Linhart, v podnájmu pak rodina Richter. Do-
movní průpověďna č. 75 je provedena tiska-
cím typem písma fraktura ve staroněmčině.
Tato průpověď je uvedena také v práci Karla 
Ledela: Nová Ves č. 75 – domovní štít / nové 
č. 48, dům vyhořel, proti č. 42/švabach/
(po roce 1945 bylo v Nové Vsi provedeno 
přečíslování domů)

Bauen macht Lust, dich aber viel kost – das 
hab ich gewusst – ich hab´ Freund die mich 
beklagen- aber niemand der mir will helfen 
Zahlen. Anno 1788.
Stavba dělá radost, tobě ale mnoho nákla-
dů, to jsem věděl, přítel… naříkal jsem, ale 
nikdo nechce mi pomoci platit. Anno 1788
Průpověď a také Ježíšův monogram je pěk-
ně proveden uprostřed v černé barvě, za-
tímco na štítovém prkně na výměnku červe-
ná barva vybledla, takže malování, písmena 
a letopočet se už nedají dobře poznat.
Podle výše uvedené práce Karla Ledela 
v bodě 1) se u tohoto domu uvádí tato prů-
pověď, uvedený text přeložil Jan Papežík. 

Martin Protivánek
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